
Obec Víska u Jevíčka

Usnesení

Z 20. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, které se konalo dne 22.1.2017 
od 18.00 hod. v kanceláři obecního úřadu, za účasti 6 členů zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

243/Z/170122 Následující program zasedání:

1. Zahájení

2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele

3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

4. Podněty a připomínky občanů

5. Návrh zadání územního plánu

6. Zpráva kontrolního výboru

9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

7. Různé

8. Závěr

244/Z/170122 zadání ÚP Víska u Jevíčka

245/Z/170122 v případě potřeby prodloužení lhůty o 1 rok pro projednání návrhu 
Územního plánu Víska u Jevíčka dle § 56 stavebního zákona

246/Z/170122 peněžní plnění pro člena výboru, který není členem zastupitelstva ve
výši 1710,- čtvrtletně

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

247/Z/170122 vyhodnocení výsledků projednání návrhu zadání ÚP s určeným 
zastupitelem

248/Z/170122 zápis z kontrolního výboru ze dne 10.12.2016

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.1.2017



Obec Víska u Jevíčka

Zastupitelstvo obce projednalo:

249/Z/170122 zadání ÚP Víska u Jevíčka

Zastupitelstvo obce stanovuje:

250/Z/170122 měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva takto: starosta – 13.000,- místostarosta – 7.775,- předseda výboru 
880,- (976,-), člen výboru – 570,- (632,-), člen zastupitelstva bez dalších funkcí  
280,- (311,-). 2. při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému 
členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet měsíčních odměn, stanovených 
pro jednotlivé funkce ve výše uvedeném bodě. Dále stanoví, že měsíční odměny za 
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od 1.2.2017. 
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet od 
složení slibu. V případě personální změny v obsazení tj. nové zvolení do funkce, 
bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

Zastupitelstvo obce volí:

251/Z/170122 Ověřovateli zápisu Milana Schillera a Libora Žouželku, členy 
návrhové komise Miroslava Seidla a Miroslava Žouželku.

 

                                         Ve Vísce u Jevíčka 30.1.2017

Zapsala: Markéta Neubauerová, DiS. 

      

  Josef Žouželka__________                                 Ing. Marek Němec_________       

               starosta obce                                                   místostarosta obce
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